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O documento de trabalho (Working Paper) OBSERVADOR RURAL (OMR) é uma publicação do 

Observatório do Meio Rural. É uma publicação não periódica de distribuição institucional e 

individual. Também pode aceder-se ao OBSERVADOR RURAL no site do OMR 

(www.omrmz.org). 

 

Os objectivos do OBSERVADOR RURAL são:  

 Reflectir e promover a troca de opiniões sobre temas da actualidade moçambicana e 

assuntos internacionais. 

 Dar a conhecer à sociedade os resultados dos debates, de pesquisas e reflexões sobre 

temas relevantes do sector agrário e do meio rural. 

 

O OBSERVADOR RURAL é um espaço de publicação destinado principalmente aos 

investigadores e técnicos que pesquisam, trabalham ou que tenham algum interesse pela área 

objecto do OMR. Podem ainda propor trabalhos para publicação outros cidadãos nacionais ou 

estrangeiros.  

 

Os conteúdos são da exclusiva responsabilidade dos autores, não vinculando, para qualquer efeito 

o Observatório do Meio Rural nem os seus parceiros ou patrocinadores. 

 

Os textos publicados no OBSERVADOR RURAL estão em forma de draft. Os autores agradecem 

contribuições para aprofundamento e correcções, para a melhoria do documento final.
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MÉDIOS PRODUTORES COMERCIAIS NO CORREDOR DA BEIRA:  

DIMENSÃO DO FENÓMENO E CARACTERIZAÇÃO SOCIAL 

 

João Feijó e Yasser Arafat Dadá1 

 

 

1. INTRODUÇÃO 

 

Na última década tem-se assistido a um interesse pela análise de médios produtores em países da 

região, por exemplo no Malawi (Anseeuw et al., 2016) ou no Zimbabwe (Hanlon et al., 2013; Scoones 

et al. 2018), frequentemente apresentados como promotores do desenvolvimento de zonas rurais ou 

de produção alimentar. Em Moçambique, ao longo dos últimos anos, assistiu-se a um aumento do 

interesse pelo agro-negócio. No centro do país, ao longo do corredor da Beira, foram propalados 

grandes investimentos em sectores como o açúcar, hortícolas, pecuária ou biofuels, entre outros. Por 

outro lado foram criados vários serviços de apoio à agricultura, como parques de máquinas, silos ou 

regadios. Com a reabilitação de infra-estruturas de transporte e com a exploração de minérios na 

província de Tete esperava-se um crescimento de investidores e dos mercados.  

 

Ao longo deste texto, pretende-se analisar até que ponto é que estes amplos investimentos se 

traduziram em alterações estruturais no corredor da Beira e até que ponto proporcionaram uma 

emergência significativa de médios produtores comerciais na região. Depois de se analisarem as 

dinâmicas do agro-negócio no corredor da Beira pretende-se, num segundo momento, realizar uma 

caracterização socio-económica dos médios produtores agrícolas ao longo do corredor, não só em 

termos demográficos, mas também ao nível das estratégias de produção, dificuldades enfrentadas e 

estratégias de superação. 

 

 

2. OBJECTIVOS DA INVESTIGAÇÃO E METODOLOGIA DO ESTUDO EMPÍRICO 

 

A presente investigação apresenta, essencialmente, dois objectivos. Em primeiro lugar pretende-se 

analisar a dimensão do fenómeno de emergência de médios produtores comerciais ao longo do 

corredor da Beira, procurando aferir o que representam no universo dos produtores existentes na 

região. Finalmente, procura-se identificar os factores socio-políticos que explicam a emergência 

desses produtores.  

 

Trata-se de distinguir a importância de aspectos socio-demográficos (como a composição familiar, a 

linhagem, o nível de escolaridade, assim como experiência profissional e migratória), de factores 

políticos (relacionados com o tipo de relacionamento com o poder local, com as ONGs e com agências 

de desenvolvimento internacional), acesso a factores de produção e níveis de rendimento, assim como 

dificuldades enfrentadas. 

 

Com vista a evitar a discussão em torno do conceito de agricultores emergentes2 e de forma a não 

estabelecer uma relação linear entre a escala da produção e o conceito de “emergência”, ao longo 

desta pesquisa optou-se deliberadamente pela utilização do conceito de “médios agricultores”. Como 

se aborda ao longo do texto, muitos médios produtores não constituem necessariamente produtores 

                                                           
1 João Feijó é sociólogo, Doutor em Estudos Africanos e investigador do Observatório do Meio Rural e Yasser 

Dadá, Mestre em Desenvolvimento e Cooperação Internacional no Instituto Superior de Economia e Gestão 

(ISEG) da Universidade de Lisboa (UL) e investigador do Observatório do Meio Rural. 
2 O termo “agricultor emergente” tende a ser utilizado por referência a produtores anteriormente desfavorecidos, 

particularmente em resultado de políticas coloniais, e que se apresentam em transição para uma agricultura 

assente em moldes comerciais (Anseeuw et al., 2016). 
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“emergentes” e não constituíram propriamente um grupo politicamente desfavorecido. Apesar de se 

reconhecer que a tipologia que distingue pequenos, médios e grandes produtores com base no 

tamanho da unidade produtiva, ignora a grande diversidade de sistemas de cultivo e agrícolas, não 

deixou de se recorrer a estes conceitos. Adoptou-se o critério do Ministério da Agricultura e 

Segurança Alimentar, que define de médios produtores como aqueles que exploram entre 10ha e 50ha 

de sequeiro; ou entre 5ha e 10h de regadio; criadores de 10 a 100 bovinos; ou de 50 a 500 caprinos/ 

suínos; ou de 2000 a 10.000 aves. 

 

Com vista à concretização dos objectivos, define-se como população os médios produtores 

localizados em 6 distritos ao longo do corredor da Beira, nomeadamente Dondo, Nhamatanda, Búzi, 

Gondola, Sussundenga e Manica. O processo de recolha de dados assentou em duas abordagens 

distintas e complementares, assentes em metodologias quantitativas (análise de dados estatísticos 

secundários e aplicação de inquéritos por questionário) e qualitativas (observação no terreno e 

entrevistas semi-estruturadas a médios produtores). 

 

O inquérito por questionário foi aplicado a uma amostra composta por 400 inquiridos, construída com 

95% de intervalo de confiança, sendo calculada com base numa população infinita. A amostra foi 

extraída com base no critério de bola de neve, a partir das indicações dos próprios agricultores 

membros das Uniões Distritais da União Nacional de Camponeses (UNAC).  

 

As entrevistas semi-estruturadas foram realizadas junto de 12 produtores emergentes de vários 

distritos, recolhendo-se informações sobre as respectivas trajectórias e estratégias de negócio, 

complementando, desta forma, as informações estatísticas recolhidas por intermédio de questionário. 

A recolha de dados processou-se em Março de 2018, ao longo de 3 semanas. 

 

 

3. O CORREDOR AGRÍCOLA DA BEIRA E O AGRO-NEGÓCIO 

 

3.1. Potencialidades e investimentos em curso 

 

A área moçambicana do corredor agrícola da Beira refere-se à região contígua aos eixos de transporte 

referidos no ponto anterior e aparece divida em 4 zonas: a zona 1 correspondendo, grosso modo, à 

área contígua à estrada nacional nº 6; a zona 2 localizada em torno da bacia do rio Zambeze; a zona 

3 referente ao planalto de Tete e a zona 4 correspondendo ao sudoeste de Manica (ver mapa 1). A 

área total de terra arável do corredor agrícola da Beira em Moçambique está estimada em 10 milhões 

de hectares, com um potencial de irrigação de, pelo menos, 190.000 hectares (InfraCo, 2010: 6). 
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Mapa 1: Áreas de elevado potencial do corredor Agrícola da Beira 

 
Fonte: InfraCo (2010: 6) 

 

Com o fim da guerra dos 16 anos assistiu-se a um aumento do interesse pelo agro-negócio ao longo 

do corredor da Beira. A região mereceu atenção internacional quando, na sequência do processo de 

expropriação de terras, perto de uma centena de agricultores zimbabueanos, individualmente e em 

grupos, se estabeleceram na província de Manica (Hammar, 2010). As companhias tabaqueiras 

encorajaram a imigração, oferecendo crédito e assistência técnica, tendo sido abertas quatro unidades 

agro-industriais, para produção e exportação de rosas e produção de óleo de girassol e leite para o 

mercado local. Deste investimento resultaram, em 2003, um total de 4.385 empregos na província de 

Manica. No pico deste processo, Hanlon e Smart (2008: 72) estimavam que cerca de 3.600 famílias 

camponesas cultivavam girassol e mais de 3.000 paprica, sendo que mais de 100 grupos de pequenos 

produtores foram organizados para cultivar milho e outros vegetais para exportação. Porém, em 2006, 

a maioria dos investidores havia falido. O insucesso foi explicado a partir da ausência de infra-

estruturas (estradas, irrigação) e de apoio governamental (ausência de investigação em variedades 

adaptadas, laboratórios, serviço extensionista e subsídios), de dificuldades de acesso a crédito a longo 

prazo e com juros bonificados, ou a partir das deficiências dos serviços administrativos do Estado3 

(Smart e Hanlon, 2008; InfraCo, 2010: 13; Hammar, 2017). 

 

Não obstante o “fim do milagre de Manica” (Smart e Hanlon, 2008), a criação de projectos âncora ao 

longo do corredor4 despoletaram um novo interesse pelo agro-negócio na região. Antevia-se que a 

                                                           
3 Hammar (2010: 403) exemplifica que um produtor zimbabueano contabilizou 123 etapas oficiais no processo 

de formalização de uma empresa de produção de paprica em Moçambique. A morosidade dos processos criou 

oportunidades para funcionários corruptos, alimentando-se num sistema de rent seeking e prejudicando o 

ambiente de negócios. 
4 Assistiu-se a obras de melhoria das ligações rodoviárias e da linha férrea de Sena. Por sua vez, as obras de 

reabilitação do porto da Beira incluíram a construção de um terminal de fertilizantes, com o objectivo de captar 
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indústria extractiva na província de Tete tivesse impactos migratórios, o que impulsionaria a procura 

local de culturas alimentares. Em 2009, durante o Fórum Económico Mundial, foi apresentada a 

iniciativa Beira Agricultural Growth Corridor (BAGC), resultando numa parceria entre o Governo 

de Moçambique, investidores privados, organizações de produtores e agências internacionais, com o 

objectivo de promover o agro-negócio ao longo das províncias de Sofala, Manica e Tete. Através do 

desenvolvimento de novas infra-estruturas e de serviços de fornecimento de insumos, financeiros e 

de extensão, visava-se um aumento da produtividade agrária e da competitividade na região. 

 

Simultaneamente, assistiu-se a um interesse internacional em torno dos biocombustíveis (açúcar para 

etanol e jatrofa), sendo alocados, para o efeito, cerca de 80 mil hectares5, ainda que grande parte dos 

projectos não tenha sido concretizada. Assiste-se à revitalização de um conjunto de sectores 

económicos, por intermédio de investimentos na plantação de açúcar em Mafambisse (por parte da 

Tongaat Hulett), assim como ao nível da pecuária6. Por outro lado, em resposta às preocupações sobre 

segurança alimentar global, assistiu-se a um renovado interesse internacional no investimento na 

agricultura. Diversas ONGs e sector privado aparecem a investir no agro-negócio (Mozfoods, 

AgDevCo, entre outras). Ao nível dos respectivos discursos, os governantes renovaram o interesse 

de promoção da agricultura7, reconhecendo, de alguma forma, o impacto do crescimento agrícola ao 

nível da redução da pobreza. Nos últimos anos assiste-se a uma série de investimentos públicos na 

criação de parques de máquinas e centros de prestação de serviços agrários inseridos no Plano 

Nacional de Mecanização Agrária (Dadá e Carlos, 2017). Da mesma forma, através do Projecto de 

Desenvolvimento de Irrigação Sustentável (PROIRRI), desde 2011 foram construídos ou reabilitados 

diversos sistemas de regadio em distritos como Búzi, Nhamatanda, Sussundenga e Vanduzi (Dadá e 

Aiuba, 2018). 

 

3.2. Sub-exploração e constrangimentos da agricultura no corredor da Beira 

 

Não obstante a existência de grandes projectos propalados pela comunicação social, as 

potencialidades existentes na região permanecem sub-exploradas: como demonstra um relatório da 

InfraCo (2000: 13), dos 10 milhões de hectares disponíveis, apenas 1,47 milhões estão sendo usados, 

quase exclusivamente por pequenos agricultores familiares e recorrendo a métodos tradicionais. 

Apenas 25.700 hectares são cultivados comercialmente (representando menos de 0,3% da terra arável 

existente). Se se excluir a área de produção de açúcar (onde se destacam as grandes plantações em 

Mafambisse e Marromeu)8, restam apenas 1.200ha de regadio comercialmente explorados (ver 

gráfico 1), sendo que Vanduzi, um produtor de horticultura na província de Manica, representa quase 

50% deste valor. A população rural é quase inteiramente dependente de uma agricultura de 

                                                           
as elevadas quantidades de adubo que entram via Durban, com destino a Zimbabwe e Zâmbia. A realidade é 

que, entre 1998 e 2014, o Porto da Beira passou do manuseamento de 50 mil toneladas anuais para 600 mil, 

com a possibilidade de acomodar entre 1,2 a 1,5 milhões de toneladas/ano, o que representa o potencial da 

região (João, 19.01.2014). 
5 Foram propalados investimentos na ordem dos 400 milhões de dólares para produção de etanol a partir de 

cana-de-açúcar (num total de 14.000 ha, em Dombe), tendo a Enerterra obtido autorização para investir 53 

milhões de dólares na produção de jatropha para biodiesel, ao longo 18.920ha em Cheringoma. Da mesma 

forma, a Sun Biofuels tinha planos para produção de jatropha numa área de 5.000ha em Chimoio, com um 

investimento de 5,5 milhões de dólares americanos (InfraCo, 2010) 
6 Destaca-se o investimento da Agriterra Mozbife, que previa a criação de 10 mil cabeças de gado até 2013, 

explorando 20.000ha em Dombe e 200ha perto de Chimoio (InfraCo, 2010: 11). Ao nível da produção avícola, 

consolida-se a posição das empresas Abílio Antunes e Higest Moçambique, entre muitos outros médios 

produtores. 
7 O objectivo de melhoria da produtividade e competitividade no sector agrário está previsto no plano 

quinquenal do Governo, sendo essa temática frequentemente repetida nos discursos do Presidente da República, 

veiculados pela imprensa (Nhaúle, 14.04.2014; Dick, 30.10.2015; Venâncio, 14.12.2016). 
8 Dos 25.700ha que são cultivados comercialmente, 22.000ha são cana-de-açúcar (InfraCo, 2010: 13). 
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subsistência, mantendo-se em grande parte abaixo da linha de pobreza9.O Censo Agro-Pecuário de 

2009/10 constatava que 99,16% das unidades de produção nas províncias de Sofala e de Manica 

constituíam pequenas explorações agrícola, representando as médias apenas 0,81%. 

 

Gráfico 1: Área cultivada no corredor agrícola da Beira 

 
Fonte: InfraCo (2010) 

 

Os constrangimentos enfrentados na região são imensos, passando do acesso a infra-estruturas 

(estradas, energia, irrigação), insumos, financiamento agrícola e qualificações. O sistema rodoviário 

asfaltado circunscreve-se às principais estradas nacionais, estando grande parte das vias secundárias 

e terciárias (precisamente as que servem os terrenos de maior potencial agrícola) necessitadas de 

manutenção. A situação é mais visível no sudoeste de Manica, na área leste de Dombe, em Búzi, 

assim como no planalto de Tete. Da mesma forma, a rede de energia eléctrica cobre apenas as 

principais cidades e vias de transporte. O número de unidades de produção com acesso à rede de 

energia eléctrica para fins de irrigação é praticamente inexistente, obrigando os produtores a recorrer 

a gasóleo ou gasolina, encarecendo os custos de produção. Os custos de conexão à rede eléctrica são 

incomportáveis para pequenos produtores comerciais. Neste cenário, e como ilustra o gráfico2, ao 

longo dos últimos anos não se verificou um aumento significativo da proporção de pequenas e médias 

explorações que recorrem à rega. 

  

                                                           
9 De acordo com o último Inquérito ao Orçamento das Famílias, 41% da população da província de Manica e 

44,2% da população de Sofala apresentavam-se abaixo da linha de pobreza. Definia-se o limiar da pobreza a 

partir da obtenção do rendimento médio diário de 24,50 meticais (em Manica), e 19,60 meticais (em Sofala), 

correspondendo ao câmbio de então, respectivamente 0,64 e 0,51 USD (INE, 2015). 
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Gráfico 2: Percentagem de pequenas e médias explorações que utilizam rega em Manica, Sofala 

e Nacional (2002-2015) 

 
Fonte: Ministério da Agricultura e Segurança Alimentar (vários anos). 

 

Os serviços de fornecimento de insumos agrícolas (fertilizantes, locação de equipamentos agrícolas) 

estão em grande parte ausentes ou distantes dos produtores e, quando disponíveis, são de custo 

elevado, inclusivamente quando comparados com outros países africanos (InfraCo, 2010: 10). A 

ausência de subsídios traduz-se na reduzida utilização de insumos. Como demonstra o gráfico 3 nas 

províncias de Sofala e de Manica, a percentagem de pequenas e médias explorações que utilizaram 

fertilizantes químicos não tem ultrapassado os 5%, apresentando-se abaixo da média nacional. Como 

demonstra o gráfico, a utilização de fertilizantes químicos concentra-se, em grande parte, na província 

de Tete, fornecidos pela Mozambican Leaf Tobacco e para produção de tabaco. 

 

Gráfico 3: Percentagem de pequenas e médias explorações que utilizaram fertilizantes químicos 

 
Fonte: Ministério da Agricultura e Segurança Alimentar (vários anos). 

 

Por outro lado, o crédito disponível é extremamente caro. Poucos empreendimentos agrícolas de 

pequena e média dimensão têm capacidade para suportar taxas de juro superiores a 20%, três vezes 

mais elevadas do que as praticadas na África do Sul (InfraCo, 2010: 10). Os custos do financiamento, 

aliados aos custos de irrigação, em insumos e de transporte10 concorrem para o encarecimento dos 

custos de produção, reduzindo a competitividade dos produtores nos mercados. 

Finalmente, os produtores comerciais existentes no corredor enfrentam problemas de acesso à 

informação, nomeadamente sobre preços, insumos, técnicas e espécies melhoradas. O gráfico 4 

                                                           
10 Estimados em quase 10 cêntimos por tonelada / km, o relatório do InfraCo (2010: 11) considera os custos de 

transporte no corredor da Beira elevados, até mesmo para os padrões africanos. Os motivos apontados 

relacionam-se com a ausência de escala e confiabilidade de fornecimento, resultando no uso de veículos / navios 

pequenos, com reduzida capacidade de carga (saída e retorno) e poucos serviços aéreos e marítimos disponíveis. 

Um relatório do Observatório do Meio Rural (Ibraimo e Feijó, 2018) demonstra que o custo do transporte rural 

em Moçambique é consideravelmente superior ao congénere urbano. 
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demonstra uma clara diminuição da percentagem de pequenas e médias explorações que receberam 

informação extensionista. Em 2015 significavam apenas 5,3% em Manica e 4,6% em Sofala, ainda 

que ligeiramente acima da média nacional (4,3%). Se os dados fornecidos pela Direcção Nacional de 

Extensão Agrária retratam um aumento do número de extensionistas em Manica e Sofala 

(respectivamente 78 e 85 em 2005, para 163 e 156 em 2018), a verdade é que no terreno constataram-

se fenómenos de ausência generalizada de meios de transporte, frequentemente inoperacionais ou 

enfrentando problemas de combustível. Neste cenário, mais de metade dos técnicos limita-se à 

realização de trabalho administrativo ou à assistência de produtores nas áreas mais próximas dos 

postos administrativos. Em virtude de dificuldades orçamentais, a falta de investigação agrícola e de 

sementes apropriadas é reconhecida pelas direcções provinciais de agricultura (Hanlon e Smart, 2008: 

84). 

 

Gráfico 4: Percentagem de explorações que recebeu informação sobre a extensão, pequenas e 

médias explorações 

 
Fonte: Ministério da Agricultura e Segurança Alimentar (vários anos). 

 

Este cenário concorre para a inexistência de transformações significativas ao longo do corredor. 

Como demonstra o gráfico 5, o número de médios produtores comerciais existentes nas províncias de 

Sofala e Manica apresentou uma evolução bastante irregular, não permitindo antever um crescimento 

significativo. Em 2016, os médios produtores no corredor da Beira representavam apenas 1,6% de 

todos os produtores existentes no mesmo local11, o que expressa o carácter minoritário deste grupo. 

 

Gráfico 5: Total de médios produtores agrícolas nas províncias de Manica e Sofala (2003-2015) 

 
Fonte: Ministério da Agricultura e Segurança Alimentar (vários anos). 

 

                                                           
11 O cenário não é diferente a nível nacional, onde os médios produtores agrícolas representam apenas 1,3% do 

total de produtores existentes. 
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O aumento da produção de milho (principal cultura alimentar e frequentemente anunciada nos 

relatórios distritais do PESOD) só tem sido possível à custa do aumento do número de famílias 

produtoras e do alargamento da área cultivada. Neste cenário, ao longo dos últimos 13 anos assiste-

se a uma relativa estagnação da produtividade (tonelagem por hectare) deste cereal ao longo do 

corredor, aumentando timidamente dos 0,6 para os 0,78 (em Sofala) e dos 0,69 para os 0,74 em 

Manica (gráfico 6): 

 

Gráfico 6: Produção de milho por hectare (em ton) por pequenas e médias explorações 

 
Fonte: Ministério da Agricultura e Segurança Alimentar (vários anos) 

 

 

4. CARACTERIZAÇÃO DOS PRODUTORES EMERGENTES NO CORREDOR DA 

BEIRA. 

 

4.1 Caracterização socio-demográfica 

 

Um dos aspectos que se destaca na caracterização dos médios produtores inquiridos prende-se com a 

sua proximidade familiar em relação às chefaturas locais, nomeadamente aos líderes de primeiro, 

segundo ou terceiro escalão (gráfico 7). Mais de um quarto (28,7%) dos médios produtores do 

corredor da Beira é oriundo destas aristocracias locais. Essa proximidade é particularmente evidente 

nas zonas montanhosas de Manica – onde 56,1% (Sussundenga) e 54,4% (Manica) dos produtores 

têm um laço de familiaridade de 1º, 2º ou 3º grau com o líder local – mas menos notória na planície 

de Sofala, sobretudo na região mais urbanizada de Dondo (4,6%).  

 

A presença de produtores inseridos em famílias polígamas foi também mais prevalecente na província 

de Manica – particularmente em Sussundenga (31,8%) – e não tanto na de Sofala. Em termos gerais, 

13% dos produtores inquiridos pertence a famílias polígamas (gráfico 8). 
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Gráfico 7:Percentagem de produtores com 

familiaridade com os líderes tradicionais 

Gráfico 8: Percentagem de produtores 

inseridos em famílias polígamas 

 
 

  Fonte: Elaboração dos autores com base dos dados do inquérito. 

 

Relativamente às habilitações literárias, constata-se que se trata de um grupo relativamente mais 

escolarizado, pelo menos por comparação com a média de cada província. De facto, a taxa de 

analfabetismo dos produtores apresenta níveis residuais de 6%, contrastando com os 43% 

identificados nos Censos de 2007. 

 

As qualificações mais elevadas concentram-se nas áreas mais próximas dos centros urbanos, 

particularmente de Dondo e de Sussundenga. No distrito de Dondo, mais de dois quintos da população 

(80,3%) frequentou pelo menos o 8º ano de escolaridade, sendo que 31,1% frequentaram o ensino 

superior. As observações no terreno permitem constatar estratégias familiares de investimento na 

educação. Uma parte considerável dos filhos dos produtores emergentes encontra-se matriculada nos 

estabelecimentos de ensino secundário (sobretudo nas vilas mais próximas) e, inclusivamente, no 

ensino superior (gráfico 9). 

 

Uma parte não negligenciável dos produtores inquiridos apresenta um percurso profissional repleto 

de experiências relevantes no campo da agricultura comercial. Os resultados demonstram que 18% 

dos inquiridos realizaram trabalhos (assalariados ou até por conta própria) no tempo colonial – 

sobretudo nas zonas mais próximas dos colonatos, como Vila Junqueiro, actual Sussundenga (28,8%) 

– e que 19% acumulou experiências em empresas Estatais (gráfico 10), particularmente no Dondo 

(28,8%). 

 

Procurando escapar à opressão colonial ou à guerra civil, uma fatia importante das populações mais 

próximas das regiões transfronteiriças – Sussundenga (25,5%) e Manica (18%) – realizou trabalhados 

assalariados no Zimbabwe onde adquiriram competências (no campo do trabalho agrícola, de serviços 

de mecânica ou de construção) e onde acumularam capital. 
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Gráfico 9: Nível de escolaridade dos 

produtores inquiridos 

Gráfico 10: Experiência profissional dos 

produtores inquiridos (percentagem) 

  

Fonte: Elaboração dos autores com base dos dados do inquérito. 

 

4.2 Acesso a factores de produção 

 

a) Área detida, explorada e acesso à terra 

 

As áreas médias detidas pelos produtores inquiridos apresentam fortes variações entre distritos 

(gráfico 11). Se no Dondo as áreas médias ultrapassam os 45ha (utilizados sobretudo para pastoreio 

e, alternadamente, para produção agrícola em regime de sequeiro), já nos distritos de Nhamatanda 

(9,2ha) e Búzi (9,9ha) as áreas médias são consideravelmente menores. No Dondo e em Manica, as 

áreas detidas são muito maiores do que as áreas efectivamente exploradas, sendo grande parte da área 

ociosa usada nestes distritos para pastoreio. O valor médio das áreas exploradas em regime de 

sequeiro é de 8,8ha. A área média de regadio explorada apresenta também variações, entre os 0,12ha 

no Dondo e os 3,75ha em Manica, num valor médio geral de 1,6ha ao longo dos 6 distritos 

considerados. 

 

Gráfico 11: Área média detida e explorada, em sequeiro e regadio, por distritos 

 
Fonte: Elaboração dos autores com base dos dados do inquérito. 
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Se foram notórias diferenças entre as áreas detidas, as formas de acesso à terra obedeceram também 

a lógicas distintas. Nos distritos da província de Manica (nomeadamente em Manica e Sussundenga, 

onde os inquiridos mais se confundem com as lideranças tradicionais) e no distrito de Búzi, a herança 

constituiu a forma mais frequente de acesso à terra. Por sua vez, em Nhamatanda e no Dondo 

(marcado pela sobre-representação de indivíduos mais escolarizados ou funcionários do sector 

público), a obtenção de terras através de empresa Estatal ou a compra a particulares apareceram como 

importantes formas de acesso. Em Nhamatanda (58%), Gondola (44%) e Dondo (42%), a aquisição 

de terras no mercado constituiu a forma mais comum de obtenção de terrenos, traduzindo a existência 

de um dinâmico mercado de terras (gráfico 12). 

 

Gráfico 12: Formas de acesso à terra, por distrito (em percentagem) 

 
Fonte: Elaboração dos autores com base dos dados do inquérito. 

 

b) Criação pecuária 

 

Em termos de acesso a gado registaram-se bastantes variações, não só em termos inter-distritais como 

no seio de cada distrito. De facto, se nos distritos de Dondo, Búzi, Sussundenga e Manica, o acesso 

ao gado é bastante generalizado, ainda que com alguma diferenciação social, nos distritos de Gondola, 

e Nhamatanda o gado bovino é apanágio de um grupo restrito de criadores, detentores de um reduzido 

número de manadas (ver gráfico 13). A criação de bovinos constitui uma importante vantagem para 

os produtores. Em primeiro lugar, representa um importante mecanismo de poupança, capaz não só 

de permitir a aquisição de bens alimentares em maus anos agrícolas, mas também reserva de valor 

para aplicação noutras actividades produtivas, podendo desta forma financiar uma campanha agrícola 

ou outros investimentos produtivos. Em segundo lugar, é gerador de adubos orgânicos, em cenários 

de dificuldade de acesso a fertilizantes químicos. Por fim, constitui um mecanismo de distinção social, 

permitindo o financiamento de cerimónias, o pagamento do lobolo e a reprodução social.  

 

Nos distritos de Gondola e de Dondo constatou-se um pequeno grupo de médios criadores de aves, 

estando a existência de pequenos aviários (com quantidades entre 25 e 50 aves) bastante vulgarizada 

em distritos como Gondola e Manica (ver gráfico 14). 
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Gráfico 13: Distribuição do gado bovino por 

quintis e por distrito 

Gráfico 14: Distribuição de aves por quintis e 

por distrito 

  

  Fonte: Elaboração dos autores com base dos dados do inquérito. 

 

c) Acesso a tecnologia 

 

O acesso a tecnologia apresenta variações entre distritos. Em Manica (88,2%) e Sussundenga 

(87,9%), onde grande parte dos produtores é criadora de gado bovino, a utilização de charruas 

representa uma vantagem competitiva, possibilitando o cultivo em áreas mais extensas, reduzindo a 

necessidade de mão-de-obra. Este cenário contrasta com o distrito de Gondola, onde apenas 3% dos 

produtores criam gado bovino. O acesso a motobombas é apanágio de um grupo restrito de 

produtores. Exceptuando o distrito de Nhamatanda, onde o acesso a motobombas atingiu mais de um 

terço (37,3%) dos produtores inquiridos, nos restantes distritos, menos de um quarto da amostra tem 

acesso a este sistema. Beneficiando das potencialidades geográficas, no planalto de Manica o sistema 

de regadio faz-se sobretudo por gravidade. Por sua vez, e não obstante a existência de parques de 

máquinas (em Nhamatanda, Búzi, Gondola, Chimoio, Sussundenga ou Manica) em todo o território 

analisado, o recurso a tractor é apanágio de um grupo muito restrito de produtores12 (ver gráfico 15), 

variando entre os1,5% (em Sussundenga) e 7,6% (no Dondo).  

  

                                                           
12 O estudo de Dadá e Carlos (2017) demonstra que a maior parte dos pequenos produtores tem dificuldade em 

pagar os serviços de aluguer de tractores. Por outro lado, os Centros de Prestação de Serviços Agrícolas têm-se 

limitado ao aluguer de máquinas, não criando outros serviços indispensáveis, como lojas de insumos, assistência 

técnica, ou sistemas de demonstrações de resultados, para além de oficinas para manutenção de equipamentos.  
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Gráfico 15: Acesso a mecanização, por distrito (em percentagem) 

 
Fonte: Elaboração dos autores com base dos dados do inquérito. 

 

A taxa de recorrência a sementes melhoradas por parte dos produtores inquiridos é bastante elevada, 

ultrapassando os 90% nos distritos da província de Manica, sendo menos evidente na planície de 

Sofala, particularmente no Dondo. Da mesma forma, o recurso a adubos/fertilizantes é bastante 

superior à média nacional, ultrapassando os 85% no distrito de Manica. O recurso a pesticidas registou 

uma taxa bastante elevada em Nhamatanda, utilizados, sobretudo, na produção de açúcar (ver gráfico 

16). 

 

Gráfico 16: Percentagem de produtores que adquiriram insumos no último ano por distrito 

 
 Fonte: Elaboração dos autores com base dos dados do inquérito. 

 

d) Acesso a mão-de-obra 

 

O reduzido acesso a tecnologia é colmatado pelo recurso generalizado a uma mão-de-obra abundante 

e barata13, num cenário de pobreza generalizada. Como é perceptível no gráfico 17, a quase totalidade 

dos produtores inquiridos dos distritos de Manica contrata trabalhadores permanentes, sendo essa 

frequência menos incisiva nos distritos da província de Sofala, recorrendo-se, sobretudo, a 

trabalhadores sazonais (sobretudo no Dondo). 

  

                                                           
13 Os salários pagos aos trabalhadores permanentes oscilam entre 2.000 e 2.800 meticais, por vezes acrescidos 

de alimentação. Os valores pagos aos trabalhadores sazonais são bastante variáveis e dependentes da tarefa 

realizada. 
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Gráfico 17: Percentagem de produtores que recorre a mão-de-obra contratada 

 
Fonte: Elaboração dos autores com base dos dados do inquérito. 

 

4.3 Origens e níveis de rendimento 

 

O rendimento médio mensal dos produtores inquiridos nos 6 distritos analisados é de 21.232 meticais, 

registando os valores mais elevados em distritos próximos de centros urbanos – como Sussundenga 

(32.778 meticais) e Gondola (26.139 meticais) – e os níveis mais reduzidos no Búzi (13.188 meticais).  

 

Gráfico 18: Rendimento médio mensal dos produtores inquiridos (por distrito) 

 
Fonte: Elaboração dos autores com base dos dados do inquérito. 

 

Exceptuando o distrito do Dondo, onde a pecuária constitui a mais importante actividade económica 

dos inquiridos, a agricultura representa a principal fonte de rendimento dos restantes produtores 

analisados, sobretudo nos distritos de Búzi (92%) e de Nhamatanda (87%). Ainda que seja a 

actividade principal, na província de Manica, a agricultura é fortemente complementada com outras 

fontes de rendimento, nomeadamente o agro-processamento (sobretudo negócios de pequenas 

moagens), serviços de transporte ou trabalhos assalariados (ver gráfico 19). Num cenário de elevadas 

taxas de juro e de difícil acesso a crédito, estes rendimentos complementares exercem uma função 

importante ao nível do financiamento de actividades agrícolas, nomeadamente de pagamento de 

trabalhadores (permanentes e sazonais), mas também adubos e outros insumos. No planalto de 

Manica, a criação de gado permite, não só a recorrência a charruas (permitindo desta forma um 

alargamento da área cultivada), mas também a criação de uma reserva de poupança aplicável, em 

momentos de necessidade, quer em consumo, quer no financiamento de actividades produtivas. 

 

A partir de entrevistas constatou-se que, localizados perto de centros urbanos e detentores de meios 

de transporte, um número não negligenciável de produtores realizam negócios de compra e venda de 

mercadorias (maioritariamente milho e gado), retirando partido da detenção de capital e das 
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oscilações dos preços no mercado14. Nos distritos que incluem centros urbanos – Gondola, Vila 

Manica, Dondo e Sussundenga – os rendimentos por conta de outrem adquirem uma importante 

expressão. Trata-se, sobretudo, de professores e de outros funcionários públicos, de quadros de 

organizações não-governamentais ou empresas privadas, mas também pensionistas e antigos 

combatentes. Na linha do constatado por Hanlon e Smart (2008: 82), de forma um pouco exagerada, 

“os moçambicanos que se estão a expandir trabalham quase todos para a indústria de ajuda e têm 

salários suficientemente elevados para se permitirem a algum investimento”. 

 

Gráfico 19: Proporção das receitas dos produtores inquiridos, por área de actividade e por 

distrito 

 
Fonte: Elaboração dos autores com base dos dados do inquérito. 

 

Em relação às culturas produzidas pelos agricultores inquiridos (gráfico 20), constata-se uma 

preponderância do milho (78,3%), seguido, a larga distância, de outras culturas alimentares como o 

feijão manteiga (42,5%), o amendoim (36,5%) e a batata-doce (36%). Destaca-se o facto de mais de 

um quarto dos produtores (26,3%) ter cultivado feijão bóer ao longo do ano anterior, apresentando-

se, por isso, bastante vulnerável às oscilações dos preços nos mercados15. 

  

                                                           
14 Carentes de rendimentos para satisfação de outras necessidades urgentes, muitos pequenos camponeses 

sentem-se forçados a vender os seus poucos excedentes no mercado na altura das colheitas, apesar de os preços 

serem neste período pouco favoráveis. Detentores de maiores reservas de capital, de excedentes alimentares 

(para si e para pagamento de trabalhadores), os médios produtores tendem a guardar as respectivas colheitas 

nos celeiros, aguardando pela subida dos preços nos mercados. Um grupo restrito de médios produtores não 

deixa de retirar vantagem das oscilações de mercado, adquirindo a produção na altura das colheitas e guardando 

em armazém para venda nos meses seguintes. 
15 Em resultado da procura do mercado indiano, na última década a produção de feijão bóer nas zonas rurais do 

Centro e Norte de Moçambique cresceu exponencialmente. Os preços altos, em combinação com características 

agronómicas favoráveis, levaram a que o número de produtores desta leguminosa ultrapassasse 1 milhão em 

2015 e 2016. Porém, em Agosto de 2017, a decisão indiana de introdução de uma quota de importação traduziu-

se na queda do preço ao produtor em Moçambique em quase 90% (de mais de 40 MZN/kg, em 2016, para 

menos de 5 MZN/kg, em Outubro de 2017), ameaçando o rendimento de centenas de milhares de agricultores, 

com impacto na diminuição do consumo, do emprego sazonal e da área cultivada. Os agricultores com um 

portfólio agrícola muito mais diversificado ficaram menos expostos aos efeitos negativos da queda do preço do 

feijão bóer (Cruz, Oppewal e Polvanesi, 2018: 3-4). 
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Gráfico 20: Percentagem de produtores inquiridos que produz as seguintes culturas 

 
Fonte: Elaboração dos autores com base dos dados do inquérito. 

 

4.4 Relações com o exterior 

 

Em geral, os produtores inquiridos demonstraram capacidades associativas e de relação com o 

exterior, quer em termos associativos, quer ao nível da obtenção de apoios (gráfico 21). Quando 

questionados em termos de experiência política e associativa, constatou-se que, em quase todos os 

distritos, a maioria dos inquiridos pertence a uma associação de produtores – sobretudo no Búzi 

(92,4%), Sussundenga (80,3%) e Gondola (77,6%) – embora tenha tido pouca expressividade no 

Dondo (18,8%). Grande parte dos inquiridos revelou pertencer a um partido político – particularmente 

em Nhamatanda (76,1%), Búzi (75,8%) e Manica (57,4%) – sendo que o número de inquiridos que 

tenha prestado apoio material a um partido político na última campanha eleitoral foi também 

expressivo: 85,1% em Nhamatanda; 66,2% em Manica; 62,1% em Sussundenga; e 60,9% em Dondo. 

Destaca-se, ainda, um grupo não negligenciável de produtores pertencentes a uma família modelo de 

uma organização não-governamental ou ao conselho da escola, particularmente no distrito de Manica, 

onde mais de um quarto dos inquiridos está inserido nestas redes sociais. 

 

Gráfico21: Participação associativa dos produtores inquiridos, por distrito 

 
Fonte: Elaboração dos autores com base dos dados do inquérito. 

 

O envolvimento destes produtores em trabalho associativo tem sido recompensado em apoios 

técnicos e financeiros. Se, como vimos anteriormente (gráfico 4), a percentagem de pequenos e 

médios produtores agrícolas das províncias de Manica e Sofala que revelaram ter recebido apoio 

extensionista no último ano diminuiu ao longo da última década (constituindo em 2015 apenas 5%), 

entre os médios produtores inquiridos neste estudo a percentagem atingiu o valor médio de 80%16 

                                                           
16Frequentemente, os inquiridos tinham os contactos telefónicos dos técnicos do SDAE, inclusive do próprio 

director. Ao longo da presença no terreno constatou-se que diversos inquiridos eram localmente apresentados 
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(gráfico 22). A percentagem de inquiridos que obteve um financiamento do Fundo de 

Desenvolvimento dos Distritos (16,8%) ou do FDA (5,3%) não é de desconsiderar, particularmente 

nos distritos onde o trabalho político-partidiário foi mais incisivo, nomeadamente em Nhamatanda, 

onde mais de um quarto dos inquiridos (26,9%) beneficiou pelos famigerados 7 milhões. O facto de 

as taxas de devolução do empréstimo serem bastante reduzidas (não ultrapassando, em muitos 

distritos, os 11% do valor desembolsado), e de nem os mutuários nem a estruturas governamentais 

apresentarem uma clara preocupação sobre o assunto, demonstra que este fundo constituiu, sobretudo, 

um financiamento político, por intermédio do qual se consolidaram redes clientelistas entre muitos 

médios produtores e o Estado17. 

 

Por outro lado, mais de um terço (35%) dos produtores inquiridos beneficiou de apoios de 

organizações não-governamentais, capitalizando, desta forma, o esforço realizado em trabalho 

associativo. Trata-se, portanto, de uma elite local, com poder de influência e privilegiada no acesso a 

recursos e subsídios, pelo menos por comparação com a restante população local. 

 

Os dados permitem sustentar a tese segundo a qual a constituição de associações de produtores é, 

sobretudo, motivada por factores externos – relacionados com a expectativa de captação de apoios 

financeiros resultantes de projectos específicos – e não tanto por necessidades endógenas e de 

iniciativas locais. A experiência no terreno demonstra que muitos projectos associativos são 

interrompidos quando cessam os apoios que estiveram na origem daquela iniciativa. 

 

Gráfico 22: Percentagem de produtores que recebeu apoios, por distrito e tipo de apoios 

 
Fonte: Elaboração dos autores com base dos dados do inquérito. 

 

4.5 Obstáculos encontrados 

 

O principal obstáculo encontrado é o acesso a crédito (85%), considerado “difícil” ou “muito difícil” 

por parte dos produtores inquiridos. Estes resultados podem ser explicados pelas elevadas taxas de 

juro praticadas no mercado e pela exigência de garantias. Em segundo lugar, num cenário em que 

                                                           
como produtores modelo, constituindo as respectivas unidades de produção como locais de visita de 

Governadores provinciais ou mesmo de governantes a nível central.  
17Um dos produtores analisados, activo na realização de trabalho partidário, referiu, em entrevista, que, não 

obstante os custos de produção serem superiores às receitas, optava por manter os seus campos de hortícolas 

cultivados com o objectivo de obtenção de apoio financeiros e materiais (tractores) do Governo a fundo perdido, 

apoios esses que aplicava fora da actividade produtiva. O Canal de Moçambique reporta um conjunto de 

conflitos entre um conjunto de dirigentes do partido Frelimo em Sofala, grande parte dos quais empresários e 

envolvidos em disputas de influência local. Neste cenário, a então Governadora Helena Taipo acusou 

publicamente um membro do partido (empresário e ex-presidente da Assembleia Provincial) de ter deslocado 

de Nhamatanda para Bárue um total de 8 tractores pertencentes ao Estado, em contradição para das áreas de 

cultivo, motivo pelo qual os tractores lhe haviam sido atribuídos pelo Estado (Guente, 01.08.2018: 14). 
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grande parte da produção não é subsidiada, retirando aos produtores uma importante competitividade, 

torna-se compreensível que o acesso a subsídios tenha sido considerado “difícil” ou “muito difícil” 

por mais de dois terços dos inquiridos (68,8%). Ainda problemático foi referido o acesso a regadios 

(63,3%), num cenário de elevados custos dos materiais e do combustível (gráfico 23). 

 

Inversamente, os inquiridos revelaram ser mais fácil ou muito fácil o acesso a assistência técnica 

(53,5%), a mão-de-obra (43,8%) ou a terra (36,3%). A proximidade com os centros de decisão (no 

primeiro caso), a existência de uma mão-de-obra abundante e barata disponibilizada para se assalariar 

(no segundo) e o facto de grande parte dos inquiridos ter acedido aos melhores terrenos por via 

familiar, podem constituir os motivos explicativos destes resultados. 

 

Gráfico 23: Nível de facilidade no acesso a recursos e serviços 

 
Fonte: Elaboração dos autores com base dos dados do inquérito. 

 

 

5. FOGO DE PALHA? RELATIVIZANDO A EMERGÊNCIA DE AGRICULTORES 

COMERCIAIS NO CORREDOR DA BEIRA 

 

Não obstante os inúmeros investimentos anunciados no corredor da Beira, quer ao nível da construção 

de infra-estruturas de transporte e armazenagem, de criação de regadios ou de serviços de provisão 

de insumos ou de aluguer de máquinas, as informações disponíveis não permitem concluir a 

existência de transformações estruturais ao longo da região. Os dados do Inquérito Agrícola Integrado 

e do Censos Agro-pecuário revelam uma variação irregular do número de médios produtores desde o 

início do milénio, não sendo perceptível uma tendência de crescimento geral significativa. De acordo 

com os dados, a percentagem dos produtores de Manica e Sofala que utiliza rega, que recorre a 

fertilizantes químicos ou que recebe apoio extensionista tem estagnado ou, inclusivamente, 

diminuído. Neste cenário, o aumento da produção de milho fez-se sobretudo por aumento da área 

cultivada (em resultado do aumento da população) e não por aumento da produtividade. 

 

Contudo as fortes oscilações anuais verificadas ao longo da série temporal (sobretudo no acesso a 

fertilizantes e a rega, mas também no número de médios produtores) levantam um conjunto de 

reservas sobre a própria credibilidade dos dados disponibilizados pelo MASA. As variações no acesso 

a fertilizantes, por exemplo, podem estar relacionadas com a instabilidade de importações ou com a 

atribuição de subsídios e distribuição gratuita em períodos eleitorais. 
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Ao longo deste texto, demonstrou-se que, não obstante algumas variações entre os distritos, os médios 

produtores comerciais do corredor da Beira detêm as seguintes características: 

 

Em primeiro lugar, e sobretudo no planalto de Manica, a proximidade familiar em relação às famílias 

aristocratas (por via das quais lhe possibilita o acesso aos maiores e mais produtivos terrenos, assim 

como aos subsídios externos) constitui uma vantagem decisiva para os produtores. 

 

Em segundo lugar, e na linha de outras pesquisas (Bruna, 2015) a existência de uma relação estreita 

entre o nível de escolaridade e a emergência produtiva. Nas zonas mais próximas de antigos colonatos 

ou fronteiriças, uma parte não negligenciável dos médios produtores acumulou experiências de 

trabalho em machambas coloniais ou no Zimbabwe, ao longo das quais adquiriram competências 

profissionais e acumularam capital. Por outro lado, uma parte significativa dos inquiridos trabalhou 

nas empresas estatais, permitindo-lhe, por essa via, o acesso a terrenos agrícolas de empresas 

anteriormente intervencionadas. 

 

Uma das importantes estratégias de negócio destes actores relaciona-se com a pluriactividade e 

consequente diversificação de fontes de rendimento. De facto, complementarmente à agricultura, são 

realizadas outras actividades profissionais, quer ao nível da pecuária, da pequena agro-transformação, 

transporte ou comércio ou de arrendamento mobiliário. Mais próximo dos centros urbanos, um grupo 

restrito de produtores é constituído por funcionários públicos ou pensionistas (por vezes antigos 

combatentes). Estas estratégias apresentam duas grandes vantagens: por um lado, a diversificação de 

fontes de rendimento, que diminui a exposição aos riscos da actividade agrícola relacionados com 

condições climatéricas, pragas e oscilações de preços.  

 

Por outro lado, num cenário de dificuldade de acesso ao crédito bancário e de elevadas taxas de juro, 

estes rendimentos regulares garantem o capital necessário para financiamento das campanhas 

agrícolas. 

 

Em termos de acesso a factores de produção, constata-se o baixo recurso a tecnologia. No planalto de 

Manica, a reduzida taxa de utilização de tractores é compensada pelo acesso à tracção animal e, no 

geral, pela existência de uma mão-de-obra abundante e barata, disponível para realização de trabalhos 

permanentes ou sazonais. O cenário de pobreza generalizada apresenta, desta forma, uma 

funcionalidade económica, permitindo baixar os custos de produção e compensar a baixa 

mecanização. A taxa de penetração de motobombas é reduzida em virtude dos elevados custos dos 

equipamentos, assim como do combustível e manutenção, comprometendo a viabilidade económica 

de sistemas de regadio. 

 

Detentores de maiores níveis de escolaridade, dominando as línguas locais e o português, os 

produtores constituem a ponte entre a comunidade e o exterior. Através do envolvimento em 

associações de produtores, com organizações não-governamentais ou da realização de trabalho 

partidário, os inquiridos revelam habilidade de atracção de apoios, quer de agências doadoras, quer 

do Estado, frequentemente a fundo perdido. Estabelecendo relações clientelistas com o partido 

Frelimo, os produtores assumem-se como caciques locais, mobilizando as populações e constituindo 

uma base social de apoio ao partido Frelimo. Tal como no período colonial, a permanência na órbita 

dos centros de poder continua a constituir uma importante condição para a emergência de médios 

produtores comerciais. 
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e de desenvolvimento rural em Moçambique; 

 Desenvolver parcerias com instituições de ensino superior para envolvimento de estudantes 

em pesquisas de acordo com os temas de análise e discussão agendados; 

 Criar condições para a edição dos textos apresentados para análise e debate do OMR. 

 

 

 

Patrocinadores: 

            

 

 

 

Rua Faustino Vanombe, nº 81, 1º Andar 

Maputo – Moçambique 

www.omrmz.org 

O OMR é uma Associação da sociedade 

civil que tem por objectivo geral contribuir 

para o desenvolvimento agrário e rural 

numa perspectiva integrada e 

interdisciplinar, através de investigação, 

estudos e debates acerca das políticas e 

outras temáticas agrárias e de 

desenvolvimento rural. 


